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Loteria promoţională cora: 

„Campania coraPro!” 

 
Regulament oficial de desfăşurare 
 
 
Secţiunea 1. Organizatorul şi durata loteriei promoţionale 
 
1.1.   Organizator 
Organizator al loteriei este ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A., cu sediul în Şoseaua Dudeşti 
Pantelimon nr. 73-75, Sector 3, Bucureşti, având numărul de ordine la Registrul Comerţului 
J40/38/2002 și codul unic de înregistrare RO14374293, capital social de 152.308.851,60 lei 
(„Organizatorul”).  
 
1.2.   Denumire. Durată. Locul desfăşurării 
Loteria promoţională cora poartă denumirea Campania coraPro şi oferă posibilitatea tuturor 
clienților persoană juridică care îndeplinesc condițiile din Regulament să participe la o loterie 
promoţională la care se vor oferi 10 premii/ magazin online www.cora.ro, în perioada 01 -31 
octombrie 2022 în conformitate cu prezentul Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a 
completa şi/ sau modifica perioada Campaniei și/sau prezentul Regulament, completarea şi/ sau 
modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la Secţiunea 3 din 
prezentul Regulament. Nicio persoană interesată nu va avea temei pentru a contesta modificarea 
sau pentru a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării Campaniei/Regulamentului. 
 
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/ sau modifica Regulamentul oficial, completarea 
şi/ sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la Secţiunea 10 
din prezentul regulament. 
 
 
 
Secţiunea 2. Dreptul de participare 
 
La această loterie promoţională pot participa numai persoane juridice, cetățeni români sau străini 
în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care plasează o comandă pe www.cora.ro 
în perioada 01 -31 octombrie 2022. Participanţii trebuie să aibă minim 18 ani. 
 
 
Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare 
 

Toți clienții persoană juridică care plasează o comandă pe www.cora.ro în perioada 01 -31 
octombrie 2022 pentru firmă din contul de persoană juridică și indiferent de valoarea comenzii 
intră automat in extragerea electronică la Loteria Promoțională unde pot câștiga 10 premii care 
constau într-un coș cu produse descris în secțiunea 4.  
 
Unui participant îi poate fi atribuit, conform Regulamentului, doar 1 (un) premiu.   
 
Secţiunea 4. Descrierea premiilor 
 

http://www.cora.ro/
http://www.cora.ro/
http://www.cora.ro/
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Componenta cos Pret Buc Cost total cosuri

Nutline Cocktail  mix 150 g 20.49 lei 1

Werther s Bomboane caramel original 80 g 6.81 lei 1

Croco mix biscuiti sarati si covrigei 750 g 13.19 lei 1

Fares Ceai natural tihna musetel si trandafir 20 plicuri 20.59 lei 1

Profructta suc de mere 3 l 23.10 lei 1

Lotus biscuiti caramelizati 250 g 9.89 lei 1

Milka Cookies sensation Biscuiti ciocolata 156 g 6.89 lei 1

BALOCCO biscuiti lapte miere 350 g 9.89 lei 1

Goplana Biscuiti ciocolata caramel si nuci 140 g 8.69 lei 1

cora dulceata trandafiri 240 g 10.69 lei 1

Raureni Dulceata Gutui 350g 13.09 lei 1

Bunatati de Topoloveni dulceata afine 380 g 11.89 lei 1

Leibniz Minis biscuiti 100g 6.29 lei 1

Bomboane cu frisca Werther's 90 g 5.21 lei 1

Domeniile Bohotin Vin Rose busuioaca demidulce 0.75 l23.91 lei 1

Total 190.62 lei 15 buc 1,906.20 lei  
 
Premiile oferite au o valoare totală de 1,906.20 lei (TVA inclus). 
 
 
Secţiunea 5. Acordarea premiilor și anunţarea câştigătorilor 
 
Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii premiilor în bani sau în alte obiecte şi 
nici de a cere modificarea premiilor sau a caracteristicilor acestora (ex. modificarea duratei de 
valabilitate). În cazul în care un câştigător nu poate fi contactat pentru anunțarea premiului sau nu 
se prezintă pentru ridicarea premiului, sau nu semnează de primire a premiului, sau refuză/renunţă 
în orice fel la premiu, premiul va fi retras de către Organizator. Câştigătorii vor putea să-şi ridice 
premiile câștigate la sediul hipermaketului ales ( cora Pantelimon (Şos. Vergului nr. 20, sector 2, 
Bucureşti), cora Lujerului (B-dul Iuliu Maniu nr.19, sector 6, Bucureşti), cora Cluj-Napoca (B-dul 1 
Decembrie 1918 nr.142, Cluj-Napoca, jud. Cluj), cora Sun-Plaza (Calea Văcăreşti nr. 391, sector 4, 
Bucureşti), cora Drobeta Turnu Severin, (str. Constructorului nr.1, Drobeta Turnu Severin, jud. 
Mehedinți); cora City Park Constanţa din centrul comercial ,,City Park’’(B-dul. Alexandru 
Lăpuşneanu nr.116 C, Constanţa, jud. Constanţa), cora Bacău (Str. Milcov mr. 2-4 A, Bacău, jud. 
Bacău), cora Brătianu (Str. Cumpenei nr.2, Constanţa, jud. Constanţa), cora Alexandriei (Şos. 
Alexandriei nr.152, sector 5, Bucureşti), cora Ploiești, (Str. Calomfirescu nr.2, Ploiești, jud. Prahova).  
Câştigătorilor li se vor furniza și informațiile necesare referitoare la premiul câştigat și modalitatea 
de intrare în posesia acestuia. Acordarea premiilor se va realiza la Serviciul Clienți din hipermarket 
cora, din oraşul stabilit inițial de ambele părți (reprezentant cora-client) la anunțarea câștigătorului. 
Pentru obţinerea premiului, câştigătorul are de a semna în Registrul Premiilor Acordate, în care vor 
fi completate datele solicitate conform respectivului Registru. Nu vor fi retinute date personale. 
 
 
Extragerea 
 
Pe data de 3 noiembrie 2022 va fi organizată extragerea electronică cu un soft, pe site-ul 
www.random.org, şi vor fi extraşi câştigătorii. 
 
 
 

http://www.random.org/
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Se vor extrage pentru fiecare premiu câte 1 participant, reprezentând câștigătorul și câte 3  
participanți, reprezentând rezerve.  
Dacă la verificarea finală un câștigător desemnat inițial nu îndeplinește condițiile pentru atribuirea 
premiului, nu va avea datele de contact valide și/sau actualizate, va fi contactată o altă persoană ca 
primă rezervă. În situația în care nu poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua 
procedura cu următoarele rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase. 
 
Acordarea premiilor se va realiza pe 10 noiembrie 2022 de către responsabilii de la Punctul de 
Beneficii/Serviciul clienți ai magazinului participant. 
Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile câștigate de la sediul hipermarketului ales de la Punctul 
de Beneficii.  
 
Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon, vor fi notificaţi prin mesaje SMS sau e-mail cu privire la 
câştigarea premiului. Câştigătorii care nu contactează Organizatorul timp de 72 (șaptezecișidouă) 
de ore de la data notificării telefonice, e-mail sau prin mesaj SMS pierd drepturile corespunzătoare 
calităţii de câştigător, iar Organizatorul va contacta prima rezervă, respectând aceeaşi procedură 
descrisă anterior. 
 
În cazul în care, Organizatorul doreşte să utilizeze numele, adresa, imaginea, fotografia şi/ sau 
materialele filmate cu participantul declarat câştigător la această loterie publicitară, Organizatorul 
va solicita respectivului participant declarat câştigător să-şi exprime consimţământul scris, 
neîngrădit şi neviciat, cu privire la utilizarea de către Organizator a numelui, adresei, imaginii, 
fotografiei şi materialelor filmate cu el în calitate de câştigător. 
 
 
Secţiunea 6. Responsabilitate 
 
Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Campaniei și acordarea Premiilor 
stabilite conform prezentului Regulament.  
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină 
imposibilitatea participării unui client la Campanie sau care poate afecta buna desfăşurare a 
activităților descrise în prezentul Regulament, din motive în afara controlului exclusiv al 
Organizatorului. 
Participantul garantează că va păstra o conduită decentă pe durata Campaniei și oricând după 
aceea, și că nu se va angaja în niciun comportament care să descurajeze/împiedice alți participanți 
de a participa la Campanie, sau care este altfel posibil sa păgubească sau sa distrugă reputația 
Organizatorului sau a unei terțe părți, sau care să aducă atingere drepturilor altor persoane, 
urmând a fi ținut direct răspunzător pentru orice prejudiciu astfel creat. 
 
Secţiunea 7. Taxe 

Veniturile din premiul acordat se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra 

venitului net realizat din premiu. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine 

Organizatorului. Impozitul aferent premiului va fi stabilit în momentul acordării acestuia în funcţie 

de valoarea premiului. 

Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozitul final. 

 

Secţiunea 8. Confidenţialitatea datelor 

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale câștigătorilor la prezenta 

tombolă promoţională şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al câștigătorilor, în 

conformitate cu prevederile legii nr. 677/21.11.2001. Toate datele câștigătorilor vor deveni 

proprietatea Organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici.  
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Datele personale ale câștigătorilor la Loteria promoţională nu vor fi procesate sau introduse de 

Organizator sau de altă persoană în vreo bază de date, aceste date fiind necesare numai şi exclusiv 

pentru acordarea premiilor. 

Conform Legii nr. 677/2001, toţi participanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra 

datelor, de opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Toţi 

participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite 

ştergerea acestora.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Serviciul 

Clienți din hipermarketurile cora.  

De asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui participant de a se adresa justiţiei.  

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor nu vor fi transferate în străinătate. 

 

Sectiunea 9. Protecția datelor cu caracter personal 

 

Participarea la loteria promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele lor 

personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării loteriei promoționale și 

pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia. 

 

Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, după caz, 

în organizarea/desfășurarea  loteriei promoționale.  

 

Participanților la loterie le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul 

General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea sau ștergerea 

datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune 

prelucrărilor automate şi creării de profiluri, dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a 

participantului, datată şi semnată, expediată la sediul Organizatorului din Bucureşti, în Şoseaua 

Dudeşti Pantelimon nr. 73-75, Sector 3, sau la adresa de poștă electronica info@cora.ro. 

 

În cadrul loteriei promoționale, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele categorii de 

date cu caracter personal: 

(i) Nume și prenume; 

(ii) Adresa de email; 

(iii) Număr de telefon; 

(iv) CNP; 

 

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participanților declarați câștigători, din 

perspectiva conformării cu obligațiile fiscale impuse de legislația aplicabilă și doar pentru a putea 

verifica dacă vârsta participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii în loteria 

promotionala. 

 

Datele cu caracter personal ale participanților la loteria promoțională vor fi prelucrate în următoarele 

scopuri: 

 (i) organizarea şi desfășurarea loteriei promoționale; 

 (ii) desemnarea si validarea participaților declarați câștigători; 

 (iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale 

Organizatorului. 

 

 

 
Secţiunea 10.  Regulamentul oficial 
 

mailto:info@cora.ro
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Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la standurile de 
informaţii Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui hipermarket cora participant precum şi pe internet la 
adresa www.cora.ro.  
 
 
Secţiunea 8.  Alte prevederi 
 
Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea 
Regulamentului şi continuarea/ punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, 
Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în 
care această îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. 
Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la 
Campanie existența cazului în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la apariția cazului de 
forță majoră sau caz fortuit. 
 
Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română. 
Orice dispută apărută în legătură cu Campania (ex. situație semnalată de un participant) şi/sau 
aplicarea prezentului Regulament va fi înaintată Organizatorului prin email la adresa info@cora.ro 
sau în magazinul cora participant – Serviciul Clienți. Organizatorul va numi din cadrul angajaților 
relevanți o comisie pentru soluționarea unor astfel de situații formată dintr-un număr impar de 
persoane. Hotărârea Comisiei este obligatorie până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă, emisă de instanța competentă. Fiecare participant care se consideră astfel 
prejudiciat se poate adresa instanței judecătorești competente din România. 
 
 

 

ORGANIZATOR  

S.C România Hypermarché S.A.  

Aura Rădulescu, Director general  

Prin mandatarul său,  

Mária-Andrea Damian, Coordonator promoții și evenimente 

 

 

http://www.cora.ro/

